६.२ बिजाणु छर्ने कार्य (Spores sowing)- िजारमा पार्यर्ने
fertilizer सहितको कोकोहपटमा बिजाणु छररन्छ। ४ र्यन्चको
प्लाहिकको गमलामा राखेर त्र्सलार्य तातो पार्नी िालेर २४
घण्टा राखेर बर्नमयबलकरण (Sterilization) गररन्छ। बर्नमयबलकरण

"जडीिुटी खेती अबभर्ार्न, समृहिको लाबग र्ोगिार्न"

गररएको कोकोहपट पट (Cocopeat Pot) मा काली न्र्ूरोका
बिजाणुिरु

छर्ने

कार्य

गररन्छ।

त्र्सपबछ

त्र्सलार्य

काली न्र्ूरो (Tectaria coadunata)

से तो

प्लाहिकले िावा र्नबछर्नेगरी (Air-tight) गरर ट्रेमा राखखन्छ।

प्रत्र्ेक दिर्न उक्त ट्रेिरुलार्य १५ वाटको बस. एफ. एल. वखिको
१४ िे खख १६ घण्टाको उज्र्ालोमा राखखन्छ। बिजाणु छरे को

कररव १.५ िे खख २ महिर्ना पबछ spores अं कुरणको सुरुवात
िुन्छ

र

अं कुरण

भएको

उक्त

बिजाणुिरुलार्य

Prothallus

भबर्नन्छ। र्सलार्य हवरुवाको ग्र्ामेटोफार्यहटक (Gametophytic)
चरण भबर्नन्छ।

Gametophytes patching
६.४ हवरुवामा कडापर्न (Hardening off Sporophytes)
Gametophytes
स्पोरोफार्यटलार्य

को

patching

उन्र्ूको

मूख्र्

पश्चात
हवरुवा

:

तर्ार

भएको

माबर्नन्छ।

उक्त

हवरुवालार्य (४-६ र्यन्च) प्लाखस्टकको गमलामा राखेर Fertilizer
सहितको कोकोहपट pot मा राखेर ल्र्ावमा अर्नुसन्धार्न कार्य
गररएको

छ।

र्सको

जरामा

अबल

कडापर्न

ल्र्ाउर्न

१

महिर्नासम्म राखखन्छ र त्र्स पश्चात िाहिर हफल्डमा रोहपर्ने
छ ।
र्नेपाल सरकार

वर्न तथा वातावरण मन्रालर्

वर्नस्पबत हवभाग

बिजाणु छर्ने कार्य

वर्नस्पबत अर्नुसन्धार्न केन्र

अं कुरण भएका बिजाणुिरु

िेटौंडा, मकवार्नपुर

६.३ ग्र्ामेटोफार्यट्स प्र्ाखचङ्ग (Patching off Gametophyes ) :

२०७८

Spores अं कुरण भएको १ महिर्ना पश्चात २ िे खख ४ बम.बम. को
ग्र्ामेटोफार्यट्स (Gametophytes) िेिाय िररर्ो िाक्लो कापे ट
जस्तो िे खखन्छ। उक्त gametophytes लार्य कोकोहपट pot मा
१/१ र्न्चको िूरीमा रोपेर प्लाखस्टकले ढाकेर पार्नीले स्प्रे गरे र
राखखन्छ। बस. एफ. एल. िखिको प्रकाश प्रबत दिर्न १२ िे खख
१४

घण्टा

र पार्नी स्प्रे िप्ताको २/३ पटक गरे र राखखन्छ

ताहक Fertilization बछटो भएर स्पोरोफार्यट (Sprophytes) िन्न
सिज िोस्। र्ो क्रम कररि २ िे खख ३ महिर्नासम्म जारी
राखेर ल्र्ावमा बिरुवािरु िुकायर्यन्छ।

ल्र्ावमा हवरुवा उमार्ने कार्य

वर्नस्पबत अर्नुसन्धार्न केन्र
िेटौडा, मकवार्नपुर

सम्पकय मो. र्नं ९८५५०१३००५/९८५५०१४००३,
र्मेल : dpromakwanpur@gmail.com

वेवसार्ट: www.prcm.gov.np

१.पररचर्:
Kingdom: Plantae
Division: Polypodiophyta
Class: Polypodiopsida
Order: Polypodiales
Family: Dryopteridaceae
Genus: Tectaria
Species: Tectaria coadunata
Scientific name: Tectaria coadunata (J.Sm.) C.Chr.
अंग्रज
े ी र्नाम: Halberd fern
र्नेपाली र्नाम: काली न्र्ूरो/कालो न्र्ूरो

काली न्र्ूरो टे क्टाररर्ा क्वडुर्नेटा (Tectaria coadunata) उन्र्ू

चरण भबर्नन्छ। प्रोथालसमा पबर्न भाले र पोथी गरर िुई छु ट्टाछु ट्टै

प्रसारणलार्य हवभाजर्न हवबध (Dividing method) भबर्नन्छ। हवरुवा

प्रर्ोग गररं िै आएको औषबधर् गुण भएको ििुमूल्र् वर्नस्पबत

जन्नकोस (Gametes) हवकबसत िुन्छर्न्। र्ी िुई िीचमा बर्नसेचर्न

उमार्ने र्ो बछटो र सरल हवबध माबर्नन्छ। वषाय र्ाममा र्स

(Fertilization) भएपबछ र्नर्ााँ हवरुवा उम्रन्छ र र्सको जीवर्न

हवबधवाट काली न्र्ूरोको हवरुवा प्रसारण गर्नय सहकन्छ। माउ

चक्रलार्य "Alternation of Generation" भबर्नन्छ।

हवरुवाको आकार अर्नुसार एउटा हवरुवावाट २ िे खख ५ वटा

प्रजाबतको वर्नस्पबत िो। परम्परागत रुपमा तरकारीको रुपमा
न्र्ूरो

िो। काली

न्र्ूरो

वर्नस्पबत

जगतको ड्रार्ोप्टे ररडे सी

(Dryopteridaceae) पररवारमा पियछ। र्नेपालमा ड्रार्ोप्टे ररडेसी
(Dryopteridaceae)
पररवार
अन्तगयत
Arachniodes,
Crytomium, Dryopsis, Dryopteris, Hypodematium,
Nothoperanema, Peranema, Pleocnemia, Polystichum र
Tectaira जेर्नेरा (Genera) पियछर्न्। Tectaira जेर्नेरा अन्तगयत
र्नेपालमा जम्मा ५ प्रजाबतका वर्नस्पबतिरु रिे का छर्न्। ती
बर्नम्र्न छर्न्।






न्र्ूरोमा

हवबभन्न

Antioxidant गुण

भएका

Antifungal,
रसार्र्निरु

Antibacterial
जस्तै

तथा

Oleic acid,
पार्यन्छ।

र पातिरु िे िाय प्वााँख जस्तो िे खखर्ने भएकोले र्सलार्य वर्नस्पबत
टे ररडोफार्यट (Pteridophyte) वगयमा राखखएको छ।

काली न्र्ूरोको जीवर्न चक्र अन्र् उन्र्ूिरु जस्तै िुई चरणमा
(Sporophytic)

र

ग्र्ाबमटोफार्यहटक (Gametophytic) अवस्था भबर्नन्छ। उन्र्ूको
पातको पछाबड िुर्ने बिजाणु (Spores) िाट पहिलो चरणको
जीवर्न

चक्रको

सुरुवात िुन्छ

र

िुन्छर्न्।

र्सको

पातको

माबथल्लो

भागमा

स-सार्ना

रौँिरु

जसले गिाय पात िेिाय फुस्रो िे खखन्छ। र्सको पातमा

िुर्ने गियछ र र्सको कबलला मुन्टालार्य स्थाबर्नर्वासीिरुले

जंगलवाट सं कलर्न गरी िजारमा बिहक्र हवतरण गर्ने गरे को
पार्यन्छ।

हवजाणु अङ्कुरण भएपबछ

प्रोथालस् (Prothallus) िन्छ, जसलाई प्रजर्नर्न प्रहक्रर्ाको िोस्रो

५. उपर्ोबगता :
रुपमा

पार्नीको

र्नेपालमा

अध्र्र्र्न

र्नभएको

अवस्थामा

वर्नस्पबत

आ. व. २०७७।७८ मा

अवस्थामा काली न्र्ूरोको हवरुवा ल्र्ावमा उमार्नय

सफलता प्राप्त गरे को छ। बर्नम्र्न हवबध अर्नुसार ल्र्ावमा काली
न्र्ूरोको हवरुवा उमार्ने कार्य भएको छ।
६.१ बिजाणु सं कलर्न (Spores collection):

- वषाय र्ाममा

न्र्ूरोको हवरुवािरुमा र्नर्ााँ पालुवा तथा मुन्टा पलाउर्न सुरु
गियछर्न्। श्रावण तथा भिौ महिर्नािाट र्स हवरुवाको पातको
पछाबड भागमा हवजाणु (spores) लाग्र्न थाल्छर्न्। बिजाणुिरु
भारको अखन्तम तथा असोजबतर पररपक्व (Mature) िुन्छर्न्।
उक्त पररपक्व भएको काली न्र्ूरोको बिजाणुिरु खै रो रं गका
िुन्छर्न्। जसलार्य सािा फोटो कपी पेपरको खाम िर्नाएर

४. उपर्ोग िुर्ने भाग: कबललो मुन्टा/डााँठ

Sub-Tropical) क्षेरिरुमा पार्यन्छ। फूल र्नफूल्र्ने, फल र्नलाग्र्ने

स्पोरोफार्यहटक

कृबतम वातावरणमा ल्र्ावमा उपर्ुक्त तापक्रम, प्रकाश, तथा

अन्र् खुल्ला ठााँउिरुमा िुकयर्ने गरे को पार्यन्छ। हवषेश गरी वषाय

िो। र्ो वर्नस्पबत र्नेपालको उष्ण तथा उपोष्ण (Tropical and

र्सलार्य

र हफक्का कालो रं गका िुन्छर्न्। पात Greenish yellow रं गको

मर्न पराउर्ने र्ी वर्नस्पबतिरु िाटोको हकर्नारा, बभबर जंगल तथा

काली न्र्ूरो ििुवहषयर् झार वगयमा पर्ने उन्र्ू प्रजाबतको वर्नस्पबत

िुन्छ।

अर्नुसन्धार्न केन्र, मकवार्नपुरले

िालसम्म

Areoles भबर्नन्छ। खचसो, सेहपलो र खुल्ला ठााँउिरुमा िुकयर्न

३. वार्नस्पबतक हववरण

पूरा

कत्लािरु (Scales) िुन्छर्न्। र्सका गार्नोिरु (Rhizomes) झुप्पामा

न्र्ूरो भबर्नन्छ। डााँठिरु लामो िुन्छर्न् र फेिमा िाक्ला खैरा

र्ाममा र्ी हवरुवािरुको र्नर्ााँ पालुवा तथा मुन्टा पलाउर्न सुरु

hexadecanoic acid तथा Octadecanoic acid
(McGraw et.al.2012., Seidel V.Taylor 2004).

जगतको

काली न्र्ूरोको कृबतम खेती (Artificial Propagation) प्रहवबध

मबसर्ना खशरािरुले िर्नाएको कोठािरु िुन्छर्न् जसलार्य अग्रेंजीमा

२. काली न्र्ूरोमा पार्यर्ने प्रमुख रसार्र्निरु

सम्म वा त्र्ो भन्िा वढी हवरुवा उमार्नय सहकन्छ।

पार्यन्छ।र्सको डााँठको रं ग कालो िुर्ने भएकोले र्सलार्य काली

िुन्छर्न्।

Tectaria coadunata (J.Sm.) C.Chr.
Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.
Tectaria morata Fraser-Jenk., Kandel & Andreis
Tectaria heterocarpa (Bedd.) C.V.Morton
Tectaria fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr.

काली

काली न्र्ूरोको हवरुवा कररव १ बमटर सम्म अग्लो िुर्ने गरे को

खार्ने

सं कलर्न गररन्छ। सं कलर्न गररएका उक्त spores लार्य १ िे खख

काली न्र्ूरोका कबलला मुन्टािरु तरकारीको
गररन्छ।

Antifungal,

Antibacterial

तथा

Antioxidant गुण भएकोले शरीरमा रोग प्रबतरोधात्मक क्षमता
िढाउर्नको लाबग मित्वपूणय माबर्नर्ने र्स वर्नस्पबतको प्रर्ोगले

२ दिर्नसम्म िावा चल्र्ने ठााँउमा वा ओभर्न (Oven) मा सुकाएर
सािा फोटोकपी पेपरमा पेखन्सल/स्केलको सिर्ोगले spores
झाररन्छ। पेपरमा िे खखएको गाढा खैरो रं गको बिजाणु (spores)
छर्नयको लाबग तर्ार गररन्छ।

शरीर स्वस्थ र तन्िरुस्त रा्न  सिर्ोग पुग्िछ।
६. खेती प्रहवबध (वार्नस्पबतक प्रसारण) :
काली न्र्ूरोको खेती प्राकृबतक तथा कृबतम िुवै तररकाले गर्नय
सहकन्छ।
प्राकृबतक खेतीका लाबग (Natural Propagation) काली न्र्ूरोको
हवरुवािरु
हवरुवािरुको

उन्र्ूको

अन्र्

हवभाजर्न

हवरुवा

गरे र

जस्तै

गररन्छ।

जरा
र्स

सहितको
हकबसमको

पातको पछाबड पररपक्व भएको बिजाणु (spores)

सं कलर्न गररएको बिजाणु

